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Nota od Redakcji 

 
Drodzy Czytelnicy,  
Synod Kościołów Reformowanych w Dordrechcie (1618-1619) 
zakończył konflikt teologiczny dotyczący predestynacji i łaski, który 
rozdzierał wówczas Kościoły Reformowane Holandii. Najbardziej znaną 
postacią tego konfliktu był pastor i profesor teologii Jakub Arminius 
(1560-1609). W 1589 (będąc wcześniej uczniem Teodora Bezy) został 
obarczony misją odrzucenia ataków przeciw predestynacji, które 
prowadził Dirk Coornhert. Niestety, Arminius zawiódł pokładane w nim 
nadzieje, gdy zamiast zwalczać przeciwnika, zaczął coraz silniej 
podzielać jego poglądy. Wreszcie sam poddał w wątpliwość podwójną 
predestynację i zgromadził wokół siebie znaczną grupę zwolenników.  
Wraz ze śmiercią Arminiusa (1609) konflikt nie tylko nie zakończył się, 
ale stał się coraz bardziej istotnym dla podziałów politycznych w 
ówczesnej Holandii. Aby zakończyć spór i uniknąć daleko idących 
następstw poliycznych, w coraz bardziej napiętej sytuacji politycznej (już w całej Europie), 14 listopada 
1618 zwołano Synod Narodowy w Doordrecht, który zgromadził poza 65 pastorami i świeckimi 
holenderskimi, 28 delegatów zagranicznych, którzy przybyli z Wielkiej Brytanii, Palatynatu, Hesji, 
Szwajcarii, Genewy, Bremy, Emdem z Nassau-Wetterau.  
Po długotrwałych i ożywionych debatach (z udziałem zwolenników nauczania Arminiusa), Synod – 6 maja 
1619 r. - wydał Kanony, podsumowujące nauczanie ortodoksyjne o predestynacji, potępiając ostatecznie 
poglądy arminiańskie.  
Ponieważ wcześniej, 14 stycznia 1610, grupa arminiańska wydała tzw. Remonstrancję w pięciu 
artykułach, Kanony z Doordrecht w swoim rozważaniu prawd i odrzucaniu błędów postępują tym samym 
porządkiem.  
Zapraszamy do wspólnej refleksji nad nauczaniem Kanonów, które nie straciły nic na swej aktualności i 
pozostają nadal cennym wykładem teologii reformowanej. 
Autorzy 
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Odpowiedzialność nienawróconych 
 
 

 
Od dawna, wśród osób wierzących (ale nie 
tylko) pobrzmiewa pełne niepokoju pytanie, 
wynikające z obserwacji rzeczywistości wokół 
nich, a także związane z przekonania, że oto Pan 
powołuje swoich wybranych, że On jest sprawcą 
i dawcą wiary, która nie może być „produktem” 
ludzkich (nawet najbardziej szczytnych) 
wysiłków i dążeń.  
Pytanie to brzmi: dlaczego tylko niewielu 
(obserwując świat) zdaje się nawróconymi; 
dlaczego niewielu (w oglądzie statystycznym) 
idzie w oddaniu Bogu przez ich życie.  
Jeśli jest ich istotnie tak niewielu, to czy nie jest 
to tak naprawdę albo dowodem na 
egoistyczność, bądź ograniczoność woli Boga, 
który tylko nielicznych porywa swoją mocą za 
Nim, ale też może jest dowodem na słabość 
mocy woli Bożej, który po prostu nie potrafi 
skutecznie pociągnąć za sobą większej rzeszy.  
 
Uczciwie trzeba przyznać, że pytań takich nie 
zadają sobie wyłącznie ludzie przemawiający w 
tym przypadku językiem złej intencji, ale często 
są to ludzie pełni prawdziwej troski o 
zrozumienie nauczania Ewangelii i jego realnych 
skutków.  
Niemniej, wynikają one (pytania) z często 
uproszczonego pojmowania działania i skutków 
działania Bożego.  
 
Pamiętamy, kiedy Pan stworzył człowieka 
(początek Biblii) i umieścił go w ogrodzie Eden. 
Celem działania Bożego było zapewnienie 
człowiekowi maksymalnie pozytywnego 
otoczenia i obdarzenie go (z miłości Bożej) także 
darami, aby mógł z tej rzeczywistości korzystać 
w sposób najbardziej dla niego produktywny.  
Zostało mu dane tylko jedno zastrzeżenie: nie 
korzystania z owoców drzewa poznania dobra i 
zła, czyli nie podejmowanie dążenia do 
poznania wszystkiego, co wiąże się ze 
stanowieniem w konsekwencji o dobru i złu: co 
jest dobrem, a co złem – straszna i destrukcyjna 
władza.  
Niemniej, drzewo poznania dobra i zła nie było 
otoczone ani murem, ani zwojami drutu 
kolczastego, ani fosą z wodą i jakimiś 
strasznymi, broniącymi przejście, pułapkami.  
 

 
Było ono całkowicie w zasięgu ręki człowieka.  
Jedynym, co miało człowieka właściwie 
nastawić do nie skorzystania z tej niezwykłej 
władzy, było zaufanie Bogu i poddanie się 
konsekwentnie Jego woli, nawet nie wszystko w 
pełni rozumiejąc z zasad działania i kierunków 
podążania woli Bożej.  
Bóg w swojej miłości dał i wyposażył człowieka 
w dary wspaniałe, niezbędne do życia, a także w 
pełnię doskonałości: wolność w podejmowaniu 
wyborów.  
Oczywiście, po grzechu tzw. pierworodnym 
wolność tak uległa ograniczeniu przez 
zniszczenia w woli ludzkiej – pochodne z jego, 
człowieka, błędnych wyborów i działań.  
 
Tak więc od początku mamy do czynienia z nie 
dającą się pogodzić w logice ludzkiej 
wszechmocą Bożą, Jego mocą i zaufaniem do 
człowieka, a ludzką doskonałością, wyrażającą 
się w posiadaniu woli, która może prowadzić do 
podejmowania różnych, także sprzecznych z 
wolą Wszechmocnego, decyzji.  
Bóg podejmując decyzje powołania i zadbania o 
człowieka nie zaprogramował go, by ten, jak 
automat, działał zgodnie z „wgranym” w niego 
programem podejmowania decyzji i działania.  
 
Może istotnie byłoby prościej, by ludzie byli jak 
roboty, bądź niewolnicy, tak poddani woli 
Bożej. Ale nie byłoby to ani dowodem na miłość 
Boga do swojego stworzenia (miłość nie może 
prowadzić do zniewolenia kochanej osoby), ani 
dowodem na Jego dobro (pozbawienie 
człowieka poczucia partnerstwa i wynikających 
z zaangażowania wdzięczności i poczucia 
satysfakcji).  
 
I co najważniejsze: Bóg nie pozbawił człowieka 
odpowiedzialności za podejmowane wybory.  
Trzeba zawsze pamiętać, że wiara, chęć 
podążania za Bogiem, jest zawsze efektem daru, 
działania Boga na człowieka. Człowiek takiej 
decyzji, czy jej konsekwencji nie jest w stanie 
wytworzyć.  
Bóg sam obdarzył człowieka zbawieniem w 
Chrystusie.  
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Nie pozbawił człowieka jednak 
odpowiedzialności za wybór. Owszem, powołał 
tych, których zechciał, ale jednocześnie nie 
wyłączył innych z odpowiedzialności za podjęte 
przez nich decyzje tak, by one były negatywne 
tylko dlatego, że nie otrzymali powołania 
Bożego. To jest właśnie sedno tajemnicy braku 
logiki w rozumieniu ludzkim. Dla nas, naszego 
sposobu myślenia jest jasne: jeśli jestem 
wybrany i wyposażony, to odpowiadam w 
sposób naturalny, zgodnie z wybraniem i 
wyposażeniem.  
Jeśli nie jestem wybrany, to tym samym nie 
mogę podjąć innej decyzji, niż ta wynikająca z 
braku wybrania; nie mogę też ponosić 
odpowiedzialności za moje nie wybranie Boga i 
Jego ścieżki w moim życiu. Jest to jasne i proces 
ten powinien przebiegać zgodnie z nakreślonym 
schematem.  
Tymczasem w rzeczywistości tak nie jest.  
Bóg zakłada także i wymaga decyzji ludzkiej. 
Bóg daje wszelkie środki i jest Panem zbawienia. 
Bóg jest Panem życia. Człowiek nie może sam 
się zbawić, ani sam osiągnąć efektów procesu 
zbawienia. Jest to wyłącznie domena Boża. On 
jest Panem i autorem zbawienia w swoim Synu, 
On także obdarza skutkami działania zbawczego 
Syna – Jego śmierci na krzyżu i 
zmartwychwstania.  
 
Istnieją zatem niejako równolegle obok siebie: 
wybranie Boże (i wynikanie z niego wszystkich 
efektów zbawczych) i nie podjęcie tego 
wybrania przez człowieka, na skutek różnych 
sytuacji.  
Ewangelia Mateusza w rozdziale 13.  
W podobieństwie/przypowieści o siewcy 
przedstawiony jest mechanizm działania Bożego 
i odpowiedzialności ludzkiej.  
Bóg jest siewcą, czyli autorem procesu siewu. 
Obdarza człowieka słowem Ewangelii i darami 
potrzebnymi do życia nią.  
Człowiek jednak jest tym terenem wzrostu, na 
którym – gdy padnie – słowo ma wydać owoce. 
Człowiek jest jednocześnie tym, który może 
przez swoje dyspozycje lub nie za tym słowem 
Ewangelii podążać, albo je z nonszalancją 
zlekceważyć. Człowiek może też pogardzić 
nikłym i pozornym, albo zbyt wydłużającym się 
procesem satysfakcji ze wzrostu zasiewu 
Bożego.  

Bóg sieje, człowiek może odrzucić lub znacząco 
ograniczyć (aż do zaniku) działania Boga w sobie 
samym.  
 
Za efekt procesu ludzkich decyzji, ani działań, 
nie są odpowiedzialni Bóg (który nie blokuje 
człowieka, ale wręcz wspiera), ani słowo 
Ewangelii (czyli jego jakość i moc). Nie jest to 
dowód na słabość Jezusa Chrystusa, jego dzieła.  
Jest to tylko i wyłącznie efekt błędnego i 
pełnego ograniczeń działania ludzkiego.  
 
Tylko w Bogu te dwa elementy pozornie 
sprzecznej logiki mogą współistnieć: wybór 
dokonany przez Boga tych, którzy pójdą na Nim, 
ale i wolność odrzucenia tego wyboru przez 
tych, którzy dokonają tego w sposób osobisty.  
Bóg powołuje, Bóg wyposaża, ale nie zniewala.  
 
Świat jest terenem walki duchowej. Na tym 
świecie jego książę, Szatan, robi wszystko, by 
pokrzyżować działania Boże. On już przegrał 
proces w jego ostatecznych efektach, ale nadal 
walczy, owładnięty nienawiścią do Stwórcy, 
zazdrosny o miłość, którą Bóg obdarza 
człowieka.  
Człowiek zaś tak często daje się zwieść różnym 
pokusom złego, które najczęściej podawane są, 
jako lepsze, atrakcyjniejsze, pewniejsze i 
bardziej wręcz osiągalne, niż to co daje Pan.  
Fundamentalną pokusą i wynikającym z niej 
grzechem (pokusa sama w sobie grzechem nie 
jest) bywa zachwianie zaufaniem człowieka do 
Boga.  
W nauczaniu o zbawieniu także widać tę 
pokusę:  
- może Bóg nie jest tak dobry, skoro powołuje 
jednych, a drugich nie… 
- może Bóg się z nami bawi, nakładając na nas 
ciężary nie do uniesienia… 
- może tylko ufając w swoje siły i możliwości 
człowiek może osiągnąć efekty życia takie, które 
będą go zadowalały, dadzą mu satysfakcje…  
- może tak naprawdę Ewangelia, to zbiór 
wzniosłych opowiastek, oderwanych radykalnie 
od rzeczywistości życia realnego, a tym samym 
wykluczających bycie obiektywną prawdą, 
godną podjęcia i wprowadzania w życie (nawet, 
bądź zwłaszcza, gdy wiążą się z tym dyskomfort, 
a czasem nawet cierpienia).  
 
A jednak Słowa Boże, Jego myśli i działania nie 
są naszymi. Czasem (a nawet często) przerastają 
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nas; czasem nawet zatrważają. A jednak są 
prawdziwe i niosące prawdę. I wymagają naszej 
decyzji pójścia za Nim.  
Tego właśnie najbardziej obawia się Szatan. Boi 
się, że pójdziemy w zaufaniu za Panem życia i 
prawdy.  
A my tak często dajemy się zwieść. Także 
powątpiewając w logikę i uczciwość działania 
Bożego. I podejmujemy decyzje własne, 
opierając się na wyłącznie naszych 
przemyśleniach, wierząc, że tylko nasze 
przemyślenia, decyzje i wynikające z nich 
działania zapewnią nam szczęście tu na ziemi, a 
może i życie wieczne, niezależnie od tak 
niepojętego i wymagającego nielogicznego (jak 

nam się wydaje) ryzyka oddania przez nas 
siebie, Boga.  
Niech nas zatem Bóg strzeże przed chęcią 
zrozumienia i uporządkowania wszystkiego, 
zgodnie z naszą logiką rozumu, i niech Bóg da 
nam siłę do zaufania Mu, temu, który prowadzi 
nas poza śmierć.  
 

Tomasz Pieczko  
 
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozważanie biblijne: Ew. Mateusza 22:1-14  
 
Jezus opowiada przypowieść o uczcie weselnej, 
która przypomina podobieństwo z Ew. wg 
Łukasza 14:15-24. Istnieją jednak ważne różnice 
między tymi przypowieściami. To nie dwie 
wersje tej samej przypowieści lecz raczej dwie 
podobne, opowiedziane przez Jezusa w dwóch 
różnych sytuacjach. 
Wielu komentatorów traktuje tą przypowieść 
jako alegorię (słudzy mieliby reprezentować 
proroków Starego Testamentu oraz Apostołów, 
bydło - ofiarę Chrystusa, zniszczenie miasta -  
zniszczenie Jeruzalem, itp.). Nie ma jednak 
podstawy ani potrzeby, by interpretować ją w 
sposób alegoryczny. Przesłanie jest całkiem 
inne. 
 
Przypowieść ta stanowi reakcję na postawę 
faryzeuszów, pogardzających i wywyższających 
się nad innych, uważających siebie samych za 
lepszych w oczach Boga z powodu ich 
pobożności i uczynków. 
 
W przypowieści Jezus porównuje Królestwo 
Niebos z sytuacją, w której król organizuje ucztę 
weselną dla syna. Sytuacja w opowieści wydaje 
się dość absurdalna i nierealna, ale teoretycznie 
jest możliwa.  
Nawiązuje to do tematu zbawienia w Starym 
Testamencie, szczególnie w Ks. Izajasza (Iż. 25:6-
9) oraz w Psalmach (np. Ps. 23).  

W księdze Izajasza zbawienie przedstawione 
zostało, jako wielka uczta, która będzie 
udziałem wszystkich ludów. Bóg zniszczy 
(dosłownie połknie) zasłony, oddzielające pogan 
od Izraela, tak, aby poganie mogli również wziąć 
w niej udział.  
  
W teologii żydowskiej w czasach przed Jezusem 
temat uczty mesjańskiej został rozwinięty. Żydzi 
rozumieli, że uczta będzie miała miejsce wtedy, 
kiedy przyjdzie Mesjasz. Jednak idea, że poganie 
będą uczestniczyć w tejże uczcie uległa 
kompletnie zanikowi, ze względu na coraz 
wyraźniejszy ekskluzywizm pojawiający się w 
żydowskiej mentalności.   
 
Król chce urządzić wielką ucztę z powodu 
wesela syna. Uczty odgrywały istotną funkcję 
społeczną. Posiadany status społeczny, 
decydował o tym, czy ktoś zostanie zaproszony, 
czy raczej nie, oraz o miejscu zajmowanym przy 
stole (blisko lub daleko od gospodarza). 
Zaproszenie funkcjonowało w ten sposób, jako 
publiczne potwierdzenie statusu społecznego i 
było niezwykle ważne dla elit. 
Na Bliskim Wschodzie i w całym Imperium 
Rzymskim raczej nic nie otrzymywało się za 
darmo. Od zaproszonych gości oczekiwano, że 
oni w zamian krótko potem też zaproszą 
gospodarza. Była to nie tylko wymiana 

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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rozumiana materialnie, ale przede wszystkim 
socjalnie. W ten sposób utrzymywano kontakty i 
relacje oraz status społeczny.  
W takiej sytuacji zaproszenie biedniejszych lub 
ludzi z niższych warstw społecznych mogło 
nawet zagrozić statusowi społecznemu 
gospodarza. Biedny bowiem nigdy nie będzie w 
stanie za zaproszenie odpłacić, czy odwdzięczyć 
się. 
 
Zgodnie z panującym na Bliskim Wschodzie 
zwyczajem zaproszenie otrzymywało się 
dwukrotnie.  
Gospodarz przygotowywał posiłek na podstawie 
ilości gości. Ówcześni ludzie nie posiadali jeszcze 
lodówek, dlatego istotnym było dokładnie znać 
ilość gości, od tej ilości zależało ile i które 
zwierzęta miałyby zostać zabite i przyrządzone 
na ucztę. Dlatego pierwsze zaproszenie 
następowało kilka dni lub dzień wcześniej a jeśli 
ktoś przyjął zaproszenie miał obowiązek udania 
się na ucztę. Późniejsza odmowa oznaczała 
ogromną obrazę gospodarza i skandal.  
 
Po pierwszym zaproszeniu gospodarz zaczynał 
już przygotowywać ucztę i w momencie kiedy 
była gotowa, wysyłał sługi lub niewolników, 
których zadaniem było ponowienie zaproszenia 
i zabranie gości na ucztę. 
 
Przypowieść opisuje coś niespodziewanego i 
szokującego: zaproszeni goście, którzy wcześniej 
przyjęli zaproszenie, nagle odmawiają. To 
niesłychany skandal i obrażenie króla. 
Niewolnik jest tylko niewolnikiem, ale w tym 
momencie reprezentuje samego króla, który go 
wysłał. Pogardzenie niewolnikiem oznaczało 
pogardzenie królem a zabicie niewolnika 
oznaczało wyrażenie chęci zabicia króla. 
 
Zaproszeni reagują w różny sposób. Niektórzy 
uważają, że mają lepsze rzeczy do zrobienia niż 
uczestniczenie w uczcie króla. Ważniejszym dla 
nich jest ich praca i biznes. Okazują się 
egoistyczni, skupiając się tylko na swoich 
sprawach. 
Inni reagują jeszcze gorzej: zabijają 
niewolników, co stanowi nic innego niż 
odrzucenie króla. 
 
Reakcja króla wydaje się nam nieco przesadna, 
ale właściwie jest logiczna. Nie może tolerować, 

że jego niewolnicy zostaną tak traktowani i nie 
może tolerować takiej obrazy. 
Wysyła swoją armię nakazując zabicie 
winowajców i zniszczenie ich miasta przez 
spalenie. Oddaje to sytuację w kulturze 
rzymsko-greckiej, gdzie wiele miast posiadało 
pewną autonomię, chociaż były 
podporządkowane królowi. Król widocznie 
zaprosił elity miast na wesele, a teraz zniszczy 
miasta tych, którzy go obrazili. 
 
Mimo to król pragnie, aby uczta miała miejsce. 
Pierwsi zaproszeni okazali się niegodni. Ci 
pierwsi byli elitą miasta, najważniejszą w 
społeczeństwie, posiadającą odpowiedzialność 
polityczną. Jednak przez odrzucenie zaproszenia 
i zabicie niewolników okazali się, mimo ich 
wysokiego statusu społecznego, niegodni. Bez 
szacunku dla króla nie można wejść na ucztę. 
Dlatego niewolnicy mają szukać tych, którzy 
szanują króla i przyjmą zaproszenie. Są to ludzie 
nie posiadający ładnych domów i dobrej pozycji 
społecznej, lecz biedni i bezrobotni, szukający 
pracy na skrzyżowaniach ulic, mając nadzieję, że 
ktoś ich przyjmie do pracy. 
 
Musiał być to ogromny szok dla nich. Oni nie 
należą do odpowiedniego stanu społecznego, w 
żaden sposób nie zasłużyli na takie zaproszenie, 
w żaden sposób nie będą w stanie odpłacić za 
nie, nie są w stanie w zamian zaprosić 
gospodarza na ucztę. Mimo to, król chce ich 
zaprosić, co jest wyrazem jego dobroci i łaski. 
 
Wszyscy zaproszeni przybywają na wesele. Król 
odkrywa jednak wśród obecnych, kogoś nie 
posiadającego nowej szaty. Przyjął on 
wprawdzie zaproszenie, ale przybył na ucztę na 
własnych warunkach. Na uczty i wesela należało 
przyjść w ubraniach świątecznych, które były 
białe. Każdy powinien mieć takie ubranie. 
Często interpretowano to tak, że każdy otrzymał 
przy wejściu szatę weselną. Być może tak było, 
ale tekst na to jednoznacznie nie wskazuje.  
Niewątpliwym jednak jest, że inni ubrani byli w 
szaty weselne, ale ten człowiek nie miał i 
widocznie uważał, że nie jest to potrzebne. W 
taki sposób obraził gospodarza wesela, króla. 
Przyjął zaproszenie, ale jednak nie okazał 
szacunku królowi. 
 
Niestosownie ubrany gość weselny zostaje 
wyrzucony do zewnętrznej ciemności. To 
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oznacza, że nie tylko został wyrzucony z sali, 
gdzie odbywała się uczta, ani z dziedzińca, który 
normalnie był dostępny dla innych. Musiał 
opuścić budynek i pozostać na zewnątrz, gdzie 
wieczorem w tamtych czasach bez 
elektryczności, było kompletnie ciemno i 
niebezpiecznie. Nie pozostaje mu nic więcej niż 
płacz i zgrzytanie zębów. Płacz i zgrzytanie 
zębów oznacza ostateczne odrzucenie, co w 
Biblii często opisuje pobyt w piekle pod sądem 
Bożym (por. Mat. 8:12; 13:42, 50; 24:51).  
 
Ostatni werset podsumowuje przesłanie 
przypowieści. Dla wielu jest trudny, ponieważ 
trudno jest człowiekowi przyjąć doktrynę 
wybrania przez Boga, mimo faktu, że jest to 
nauczanie biblijne. Nauczanie o wybraniu nie 
oznacza kompletnej bierności. Ewangelia musi 
zostać uniwersalnie głoszona wszystkim bez 
różnicy. Każdy człowiek zostaje przez głoszenie 
Ewangelii zaproszony, aby wejść do Królestwa 
Bożego. Ale zaproszenie jest tylko skuteczne, 
jeśli przyjmujesz go z należytym szacunkiem do 
Tego, kto zaprasza. Tylko ci okazują się 
wybranymi, którzy przyjęli zaproszenie. Być 
wybranym oznacza więc też sytuację 
uprzywilejowaną: wybrany może wziąć udział w 
uczcie weselnej, żyć w wiecznej społeczności z 
Bogiem. 
 
Jeśli nie przyjmjesz zaproszenia lub jeśli je 
przyjmujesz, ale chcesz przyjść na własnych 
warunkach, bez respektu do Boga (uważając, że 
sam wiesz lepiej), zostaniesz odrzucony i nie 
będziesz miał społeczności z Nim. 
Jeśli więc jesteś zbawiony, jesteś zbawiony 
dlatego, ponieważ Bóg cię wybrał w Chrystusie 
(Ef. 1:4). Ale ten, kto nie jest wybrany, nigdy nie 
może obwiniać Boga za to, bowiem sam jest 
winny, że odrzucił Boże zaproszenie. To 
tajemnica, której nigdy do końca nie będziemy 
mogli zrozumieć, ale takie jest przesłanie Słowa 
Bożego. 
Wybrany lud Boży, czyli wszyscy wierzący, nie są 
zawsze tacy, jakich na zewnątrz widzimy. 
Faryzeusze uważali, że są wybrani, ale Jezus 

właśnie do nich kieruje tą przypowieść. Kieruje 
ją do nich, aby im wyjaśnić, że są odrzuceni, 
ponieważ odrzucają Go. Zostali zaproszeni przez 
Jana Chrzciciela i jego uczniów, potem przez 
Jezusa, ale odrzucili zaproszenie. Uważali, że są 
lepsi, wiedzą lepiej i nie muszą podporządkować 
się warunkom Jezusa (wyznanie grzechów i 
nawrócenie). Zamierzali go nawet zabić. 
Natomiast biedni, celnicy i inny, niegodni w 
oczach faryzeuszów, przyjęli Jego zaproszenie, 
słuchali Go i nawrócili się. 
 
Ci, którzy mieli pozycje i przywileje stracili je, a 
ci, którzy nie mieli nic, otrzymali 
uprzywilejowaną pozycję u Boga. W ten sposób 
król zgromadził sobie nowy naród wokół siebie, 
z którym wspólnie chce świętować wesele syna.  
Do Królestwa Bożego można wejść, pod 
warunkiem jeśli potraktujesz poważnie 
zaproszenie króla. Zaproszeniem jest głoszona 
Ewangelia Jezusa Chrystusa, tylko jeśli ją 
przyjmiesz możesz dostapić zbawienia. Dlatego 
nauka o wybraniu w żadnym przypadku nie 
oznacza bierności w głoszeniu, wręcz 
przeciwnie: Bóg chce, aby każdy wierzący był 
aktywny w głoszeniu Ewangelii, bo ustanowił, że 
w ten sposób chce zaprosić ludzi do siebie. 
Powinniśmy okazać szacunek sługom Pana, 
którzy zapraszają w Jego imieniu. To przesłanie 
nie tylko dla faryzeuszów, ale dla każdego. Nie 
jesteś godny w oczach Boga przez twój status 
społeczny, pozycję, bogactwo lub osiągnieia, 
lecz tylko przez to, czy w pokorze przyjmujesz 
zaproszenie Boże, aby przyjść do Niego przez 
Jezusa Chrystusa. Jeśli wyznasz swoje grzechy i 
wyznasz, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do 
Boga Ojca, do pojednania z Bogiem, będziesz 
mogł żyć wiecznie z Bogiem w Jego chwale.  
 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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Kanony z Dordrechtu 

 

 
Rozdział III/IV 

 
Artykuł 9 

 
Co do tego, że wielu wezwanych przez posługę Ewangelii nie przychodzi, ani też nie nawraca się wcale, 
to wina nie jest w Ewangelii, ani w Jezusie Chrystusie danym przez Ewangelię, ani w Bogu,  
który przez Ewangelię ich wzywa, a nawet im udziela różnych darów, ale w samych wezwanych, z 
których jedni przez ich nonszalancję nie otrzymują słowa życia; inni wyraźnie je otrzymują, ale zupełnie 
nie w ich sercach, i po lekkiej radości czasowej wiary, cofają się w tył; inni przez ciernie trosk i przez 
rozkosze tego wieku zduszają zasiew słowa i nie przynoszą żadnego owocu, jak nasz Zbawiciel naucza w 
podobieństwie o zasiewie, w Mateusza 13.  
 


